ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ “МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
№ 61/22.01.2018 г.
Днес, 22.01.2018 г. от 15:30 часа, в гр. Берковица, площад Йордан Радичков № 4, стая
201 се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ Берковица и Годеч, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на Обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с
текущите разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч
за 2017 г., в изпълнение на задълженията по чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2016 г. за
прилагане на подмярка 19.4 и във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 от Устава на Сдружението;
2. Обсъждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за
ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч за 2017 г., в изпълнение на задълженията по чл. 62, т. 15
от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2;
3. Обсъждане и вземане на решение за одобрение на кандидати за изпълнители на планираните
дейности по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014-2020 г. (Списък 2) за
2018 г. и изпращане на покани за представяне на оферти до тях;
4. Обсъждане и вземане на решение за одобрение на кандидат за Експерт по прилагане на
стратегията за ВОМР в изнесено работно място Годеч;
5. Разни.
На заседанието на УС присъстват:
инж. Милчо Доцов
Радослав Асенов
Иван Димитров
Красимир Райков
Гроздан Генов
Весислава Методиева – заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на
основание чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч
На заседанието на УС не присъства Страхил Симов.
На заседанието присъстват и служителите на МИГ: Латинка Симова, Петя Димитрова,
Бориславка Костова.
Заседанието е редовно, има необходимия кворум и може да протече по предварително
обявения дневен ред.
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По първа точка от дневния ред:
Председателят на Сдружението запозна членовете на УС с Обобщения годишен доклад
за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на Стратегията за
ВОМР на “МИГ – Берковица и Годеч” за 2017 г., изготвен в изпълнение на задълженията по чл.
16, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 и във връзка с чл. 25, ал. 2,
т. 3 от Устава на Сдружението.
В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и
популяризиране на Стратегията за ВОМР на “МИГ – Берковица и Годеч” за 2017 г. за
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие“.
2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ, в съответствие с разпоредбите по чл. 16, ал. 1
от Наредба № 1/22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4, в срок до 31.01.2018 г. да подаде
Обобщения годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и
популяризиране на Стратегията за ВОМР на “МИГ – Берковица и Годеч” за 2017 г. в УО на
ПРСР 2014 – 2020 г.
Начин на гласуване – явно.
За – 6 гласа (вн т. ч. Весислава Методиева – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал.
2 от Устава на Сдружението);
Против – няма; Въздържали се – няма.
По втора точка от дневния ред:
Председателят на Сдружението запозна членовете на УС с Годишния доклад за
отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ за 2017 г.,
изготвен в изпълнение на задълженията по чл. 62, т. 15 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за
прилагане на подмярка 19.2.
В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на Сдружение
МИГ – Берковица и Годеч за 2017 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“.
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2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ, в съответствие с разпоредбите по чл. 62, т. 15
от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2, в срок до 15.02.2018 г. да
представи Годишния доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ –
Берковица и Годеч за 2017 г. в УО на ПРСР 2014 – 2020 г.
Начин на гласуване – явно.
За – 6 гласа (в т. ч. Весислава Методиева – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 2
от Устава на Сдружението);
Против – няма; Въздържали се – няма.
По трета точка от дневния ред:
Членовете на УС на МИГ-а, след запознаване със Списъка на планираните дейности за
2018 г., предложиха кандидати за изпълнители на същите.
В тази връзка Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема и одобрява кандидати за изпълнители на планираните дейности, съгласно Списък на
планираните дейности и разходи за 2018 г. по чл. 16, ал. 2 от Вътрешни правила за управление
на цикъла на обществените поръчки на Сдружение Местна инициативна група - Берковица и
Годеч, неразделна част от настоящия протокол.
2. Възлага на Председателя на УС на Сдружението, след представяне от Изпълнителния
директор на МИГ на получените оферти от кандидатите за изпълнители, да сключи договор за
изпълнение със същите, ако последните удовлетворяват изискванията на Възложителя.
Начин на гласуване – явно.
За – 6 гласа (в т.ч. Весислава Методиева – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 2
от Устава на Сдружението);
Против – няма;
Въздържали се – няма.
По четвърта точка от дневния ред:
На вниманието на членовете на УС не бяха представени за разглеждане и обсъждане
документи на кандидат за овакантеното работно място за длъжност Експерт по прилагане на
стратегията за ВОМР в изнесено работно място Годеч. В тази връзка вземането на решение
беше отложено за бъдещо заседание на УС на Сдружението и след представяне на
необходимите документи на потенциален кандидат, отговарящ на изискванията на чл. 13, ал. 4
от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2.
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В резултат Управителният съвет на МИГ – Берковица и Годеч взе следното
РЕШЕНИЕ:
Отлага за следващо заседание вземането на решение, относно обезпечаване на работно място за
длъжност Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР в изнесено работно място Годеч.
Начин на гласуване – явно.
За – 6 гласа (в т.ч. Весислава Методиева – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 2
от Устава на Сдружението);
Против – няма;
Въздържали се – няма.
По пета точка от дневния ред:
В т. Разни не бяха поставени за обсъждане въпроси и решения не бяха взети.
Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 30 от Устава на Сдружение МИГ
– Берковица и Годеч, в 2 еднообразни екземпляра за Сдружението.
Приложения:
1. Обобщен годишен доклад за 2017 г. за извършените дейности, свързани с текущите
разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР на “МИГ – Берковица и Годеч” по
подмярка 19.4;
2. Годишен доклад за 2017 г. за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на „МИГ –
Берковица и Годеч“ по подмяра 19.2;
3. Списък на планираните дейности и разходи за 2018 г. по чл. 16, ал. 2 от Вътрешни
правила за управление на цикъла на обществените поръчки на МИГ – Берковица и Годеч.
Председател на УС:
инж. Милчо Доцов

………………………………

Членове:
Радослав Асенов

………………………………

Весислава Методиева

………………………………

Иван Димитров

………………………………

Красимир Райков

………………………………

Гроздан Генов

………………………………
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